Francijas lepnums - Bordo
30.04. – 03.05.2020, 4 dienas, cena 975 EUR
Elegance, greznība un šarms – Bordo esence. Bordo ir pasaules vīna industrijas Meka. Bordo vīni ir
izsmalcinātības un greznības simbols. Ik sekundi pasaulē tiek pārdota 21 vīna pudele no Bordo reģiona.
Un ko gan mums citu iesākt - saka paši Bordo reģiona vīndari – mēs darinam vīnu kopš 8.gadsimta, un
tas ir mūsu ceļš. Un ne velti – Bordo pilsētas vēsturiskā daļa ir UNESCO pasaules kultūras mantojuma
sarakstā kā “izcils urbānais un arhitektūras ansamblis’’ kopš 18.gadsimta. Bordo pilsēta ir nākamā
Francijas pilsēta pēc Parīzes, kur ir vislielākais skaits vēsturisko ēku. Izcilie vīni, gleznainās ainavas,
greznās pilis, Atlantijas okeāna smilšainās pludmales, Arkašonas līča kūrorti un romantiskās viduslaiku
pilsētiņas pievilina tūristus no visas pasaules. Mēs dosimies ceļojumā pa lepno vīndaru reģionu, atklājot
arhitektūras, dabas un gastronomijas pērles.

1.diena. Arkašonas līcis
 Lidojums Rīga – Bordo
 Dziļi iekšzemē, Atlantijas okeāna piekrastē, ko dēvē par “Sudraba krastu’’ ( Cote d’Argent ), iestiepjas
Arkašonas līcis - okeāna un mēness ietekmē veidojis labvēlīgu klimatu austeru audzētājiem, vēju
pasargātu kūrortu atpūtniekiem un daudzveidīgu floras un faunas pasauli ne vien piekrastē, bet arī
līča ūdeņos
 “Elpojiet, jūs esat klāt!’’, tā viesus sagaida Gujan Mestras – austeru audzētāju galvaspilsēta
Arkašonas līča krastā, kur 7 kilomentru garumā izvietotas 7 ostiņas. Šeit katru gadu tiek iegūts ap
7000 tonnām austeru. Ieelpojam dziļi – te varēsiet degustēt austeres kādā no tradicionālajiem
piekrastes namiņiem ar skatu uz vienu no ostām
 Pilā kāpa – Eiropā augstākās (šobrīd ap 140m) kāpas, kas paceļas augstu pār Arkašonas līča priežu
mežiem, apmeklējums
 Arkašonas pilsēta – 19.gs.turīgi ļaudis no Anglijas un Bordo reģiona uzcēla Arkašonas līča krastā
villas, ticot jūras un saules spēkam veselības stiprināšanā. Šeit ir Ziemas un vasaras pilsētas. Ziemas
pilsēta (Ville d’Hiver ), kura ieskauj Mauresque parku, vilina ar savu mieru un greznajām villām,
savukārt Vasaras pilsēta – ar atpūtnieku kņadu un pludmali. Ļausimies kūrorta valdzinājumam –
saules peldes, mierīgas pastaigas, garām slīdošo ļaužu vērošana no vasaras terasēm
 Ja laika apstākļi būs labvēlīgi – tad - kruīzs pa Arkašonas līci – ar tradicionālo Arkašanos līča laivu
Pinasses – garu un slaidu koka laivu, kuras kapteinis ir līča eksperts un gatavs atklāt līča noslēpumus
- Putnu sala ar tās būdiņām uz pāļiem, austeru dārzi un Cape Farret pussalas mazie zvejnieku ciemati
un pludmales
 Nakts 3* viesnīcā Bordo centrā

2.diena. Svinam dzīvi kā francūži! Bordo
 Diena Bordo pilsētā, pār kuru nolaižas samts un brokāts, kur vienmēr ir pilnmēness un kur upe ne
vienmēr plūst uz jūru. Laiskais rīts jeb rīta riksis pa pilsētu. Bordo lepojas ar sakārtoto tramvaja
sistēmu – modernajiem tramvajiem, kas savieno svarīgākos pilsētas objektus un rajonus.
Pārvietošanās ar tramvaju un kājāmgājēju ekskursija pa Bordo – vecpilsēta un ‘’Marche des
Capucins’’, Žironas upes promenāde ar grandiozajām 18.gs ēkām, laukums Place de la Bourse un
slavenais Water Mirror
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 Ar tramvaju dosimies uz La Cite du Vin, jeb Vīna pasaule – vīna dekantera formā projektētā celtne
sevī slēpj un atklāj vīna pasauli – no vēstures liecībām, caur mūkiem, līdz šodienas pasaules
grandiem. Interaktīvie stendi ļauj sajust vīna pasaules burvību, daudzveidību un noslēpumus. Glāze
vīna tieši laikā!
 Brīvais laiks pilsētā
 Vakariņas Gardēžiem – lai tas paliek noslēpums! Bet būs labi!
 Nakts 3* Bordo centrā

3.diena. Bordo reģions
 Saint Emilion – UNESCO pilsēta, kas šodien slavu guvusi dēļ saviem izcilās kvalitātes vīniem, ir pilsēta
ar iespaidīgu vēsturi un stāstiem no mūkiem līdz mūsdienu biznesa haizivīm. Iepazīsim romantisko
viduslaiku pilsētiņu, izstaigājot to no iespaidīgajiem pilsētas mūriem līdz grandiozajai, pasaulē
lielākajai, apakšzemes katedrālei
 Izbrauciens ar vilcieniņu caur slavenajiem Grand Cru un Premier Cru vīnu laukiem, Chateau
Rochebelle apmeklējums un vīna degustācija
 Pusdienās ieteiksim kādu lielisku restorānu terasē?
 Pārbrauciens uz Sauternes reģionu, kur top Sauternes deserta vīni, kas neatstāj vienaldzīgu nevienu,
it īpaši pārojot tos ar Foie gras vai Rokforas sieru. Mmm…
 Chateau Guiraud deserta vīna darītavas, iekļautas 1855.gada Grand Cru klasifikatorā, ko izveidojis
Napoleons III, apmeklējums un degustācija. Gardēžu tūre - deserta vīna un siera sapārošana
 Atgriešanās Bordo

4.diena Viss skaistais reiz beidzas
 Transfērs uz lidostu. Lidojums Bordo - Rīga

Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Bordo – Rīga (nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg, Airbaltic, ekonomiskā
klase)
 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas
maksas, stāvvietas)
 Dzīvošana 3 naktis 3* viesnīcā Bordo centrā ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista nodoklis
viesnīcās)
 Grupas vadītājs no Rīgas
 Ekskursijas ar vietējo gidu Bordo
 Ceļojuma organizēšana
 Gardēžu vakariņas ar vīnu
 Izbrauciens ar laivu Arkašonas līcī
 Vilcieniņs pa vīna dārziem
 Deserta vīna degustācija
 Bordo vīna degustācija
 Ieeja Vīna pasaulē Bordo
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Ceļojums cenā neietilpst:





Personīgie izdevumi
Ieeja baznīcās
Dzeramnauda šoferim
Apdrošināšana

Ievērībai:
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru
150 EUR.
 Minimālais skaits grupā ir 14 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts.
 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu.
 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pases vai ID kartei jābūt derīgai 3
mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma.

Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 300 EUR avansa iemaksas
 Otrā iemaksa 300 EUR jāsamaksā līdz 30.11.2019.
 Pērējā summa 375 EUR jāsamaksā līdz 30.03..2020.
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